PERSUITNODIGING
Maandag 28 mei 2018, vanaf 8.20u.
De Gentse Zuivelhoeve, Drieselstraat 67, 9041 Oostakker

KVLV en Steunpunt Hoeveproducten promoten voedsel recht
van bij de boer in de ‘Week van de Korte Keten’
Consumenten doen terug heel wat bewuster hun boodschappen. Ze willen weten waar hun
voedsel vandaan komt en willen er een eerlijke prijs voor betalen. Onder de slogan ‘Lekker
lokaal’ moedigen onder meer KVLV en Steunpunt Hoeveproducten dan ook iedereen aan om
voedsel recht van bij de boer te kopen in de Week van de Korte Keten. Op maandag 28 mei bijten
ze de spits van die week af op de Gentse Zuivelhoeve met een VIP hoeve-ontbijt.
Korte Keten in de land- en tuinbouw is ‘in’. Consumenten willen weer het veld zien en de tuin- of landbouwer
ontmoeten die hun voedsel plant en oogst. Tijdens de allereerste Week van de Korte Keten van 26 mei tot
en met 3 juni, een gemeenschappelijk initiatief van Steunpunt Hoeveproducten, Vlaanderen, de VLAM, de
VVP, de 5 provincies en de VVSG, staan hoeveproducten in de kijker. Een picknick tussen de fruitbomen,
een fietstocht met een hoeve-ijsje, een boerenmarkt of een kookworkshop met lokale producten… Tijdens
de Week van de Korte Keten proef je van heerlijke hoeveproducten, zowel op boerderijen als op
evenementen.
Op maandag 28 mei nodigen we jullie uit op het officiële startschot van de Week van de Korte Keten op de
Gentse Zuivelhoeve in het midden van de Gentse havenregio in het bijzijn van Joke Schauvliege - Vlaams
minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Alexander Vercamer – gedeputeerde voor landbouw &
platteland, Provincie Oost-Vlaanderen en Tine Heyse - schepen van Milieu, Klimaat, Energie en NoordZuid. Na een korte kennismaking met Korte Keten kun je genieten van een heerlijk hoeve-ontbijt tussen
de koeien met producten van lokale boeren.
PROGRAMMA
-

8.20u.: Ontvangst op het bedrijf

-

8.30u.: De Korte Keten in 3D. Rondleiding door de bedrijfsleiders

-

9.15u.: Hoeve-ontbijt tussen de koeien in het Gentse Havengebied met producten van
lokale boeren

Voor meer praktische info over het hoeve-ontbijt of meer info over Korte Keten en de Week van de Korte
Keten, contacteer Ann Detelder, coördinator Steunpunt Hoeveproducten, adetelder@ons.be – 0473/20 85
46. Ann staat je ook graag te woord tijdens het persmoment in de Gentse Zuivelhoeve. Graag ook je
aanwezigheid bij Ann Detelder bevestigen.
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